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A HIT FOKOZATAI 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Ságvár, 2016. 07. 22. 
 

A hit meghatározása 
Márk 11,22. 
22. … Legyen hitetek Istenben. 
Más fordításban: Legyen isteni fajta hitetetek. 
Jézus minden csodatételén keresztül az isteni fajta hitet mutatta be. 
Márk 11,23/b.  
23/b. … és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit 

mondott. 
Jézus, a hit fejedelme, ebben az Igében meg is határozza az isteni fajta hitet három lépésben:  
– az ember hisz a szívében, 
– majd kimondja a szájával azt, amit a szívében hisz,  
– és az megtörténik. 
Isten a világ teremtésekor ezt a fajta hitet használta. Az ember kivételével Ő mindent (égitesteket és az 

élővilágot) úgy teremtett, hogy hitte azt, hogy amit Ő kimond, az meg fog történni. Ez az isteni fajta hit. 
Az Istentől kapott hit 

Róma 12,3. Egyszerű fordítás 
3. Az Istentől kapott kegyelem által figyelmeztetlek benneteket, hogy egyikőtök se tartsa magát 

többre, mint ahogyan kellene! Józanul lássátok magatokat, a hiteteknek megfelelően, hiszen mindenki 
kapott bizonyos mértékű hitet Istentől.  

Mivel Isten nem személyválogató, ezért Ő az újjászületés pillanatában minden hívőnek egyformán 
odaadja az isteni fajta hitnek egy bizonyos mértékét, ezért értelmetlen dolog lenne hitért imádkozni, mert az 
már a tiéd. 

Róma 10,17. 
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.   
A hit növelésének egyetlen módja az Ige hallgatása, mert ahogy hallgatjuk az Igét, úgy ébred hit a 

szívünkben. A te felelősséged az, hogy fejleszd az Istentől kapott hitet, mert különben elsorvadna.  
A hit mérhető 

Elsőként nézzük meg a nagy hit és a kis hit példáját.  
Máté 8,5-10.  
5. Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérvén Őt,  
6. És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.   
7. És monda néki Jézus: Elmegyek, és meggyógyítom őt.  
8. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; hanem 

csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.   
9. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyik-

nek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljön; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.   
10. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az Őt követőknek: Bizony mondom 

néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen NAGY hitet. 
Egy százados jött Jézushoz a beteg szolgája érdekében.  
Jézus azt mondta: „…Elmegyek és meggyógyítom őt”. 
A százados erre azt felelte: „…csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.” 
Jézusban ez így fogalmazódott meg: Eredj el, és legyen neked a te hited szerint. 
Tanítványaihoz fordulva pedig azt mondta: „…még Izraelben sem találtam ilyen NAGY hitet.” 
Ezek szerint lehetséges az, hogy valaki nagy hitet fejlesszen ki. Ezzel szemben a kis hitnek a példáját 

láthatjuk, amikor Péter a vízen járt és elkezdett süllyedni.  
Máté 14,28-31. 
28. Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha Te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a 

vizeken.  
29. Ő pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen. 
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30. De látva a nagy szelet, megrémüle; és amikor kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram, ments 
meg engem!   

31. Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és monda néki: Kicsinyhitű, miért 
kételkedtél?  

Jézus megdorgálta Pétert, mondván: „…KICSINYHITŰ, miért kételkedtél?” Ha a hit lehet nagy és lehet 
kicsi, akkor ebből az következik, hogy a hit mérhető!  

A hit mértékét bizonyítja a következő felsorolás:  
növekvő hit (2Thess. 1,3)  
nagy hit (Mát. 8,5-10) 
erős hit (Róm. 4,20-21) 
győzedelmes hit (1Ján. 5,4) 
gazdag hit (Jak. 2,5) 
hittel teljes (Csel. 6,5) 
teljes hit (Jak. 2,22) 
képmutatás nélküli hit (2Tim. 1,5) 
kicsiny hit (Mát. 14,22-31) 
gyenge hit (Róm. 14,1) 
hajótörött hit (1Tim. 1,19)  
A felsorolásból már láttuk a nagy és a kicsiny hitet, most nézzük meg a többit részletesebben. 
a) Növekvő hit 

2Thessalonika 1,3.  
3. Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, tiérettetek, ahogy ez méltó is, mivel 

felettébb megnövekedett a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymás iránt való szeretet;  
Isten az újjászületéskor minden hívőnek egyforma mértékkel adja a hitet. Egyik csecsemő kereszténynek 

sem ad több hitet, mint a másiknak. Csak rajtunk múlik, hogy fejlesszük-e azt a mértékű hitet, amit már 
megkaptunk. Sokan úgy tesznek a hitükkel, ahogy az a bizonyos ember az egy talentumával: megkapta, de 
nem használta fel. (Mát. 25,14-30) 

Tehát az Istentől kapott hitet nekünk is használnunk kell, hogy gyümölcsöt hozzon. A hited mértékét 
neked kell növelned, mert Isten (és senki más) azt nem tudja helyetted megtenni! Két dolgot tehetünk a 
hitünk növekedéséért:  

– Isten Igéjével tápláljuk a szellemünket naponta, és  
– a hitünket megcselekedjük, vagyis a gyakorlatban alkalmazzuk. 
b) Erős hit 

Róma 4,20-21.  
20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel [Ábrahám], hanem ERŐS volt a hitben, 

dicsőséget adván az Istennek,  
21. és teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti. 
Többen érzik úgy, hogy gyengék hitben, de ez nem mindenkire igaz. Az igazság ugyanis az, hogy vannak 

olyan hívők, akik erősek hitben, csak nem tudnak róla. Ábrahám erős volt a hitében, mert dicsőséget tudott 
adni Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, azt meg is cselekedheti. Ha te is megfelelsz ennek a 
követelménynek, vagyis a láthatók ellenére dicsőséget tudsz adni Istennek a megoldásért, akkor erős a hited. 

c) Győzedelmes hit 

1János 5,4.  
4. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzelem, amely legyőzte a 

világot, a mi hitünk. 
Mi ugyan e világban élünk, de nem e világból valók vagyunk. Mivel Istentől születtünk, ezért a menny 

állampolgárai vagyunk. (Fil. 3,20) Miközben itt a földön vagyunk, a Nagyobb él bennünk. (1Ján. 4,4) E 
világ istene a sátán, akitől származik a bűn, a betegség, a hiány és minden probléma. (2Kor. 4,4) Istentől 
viszont csak jó dolgok származnak, aki mindig szeretettel ad. (Jak. 1,17) 

A bennünk élő Úr Jézus győzelmet aratott a pokol felett. (Kol. 2,15) Amikor szembekerülünk a nehéz-
ségekkel, egyszerűen csak emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy ki van bennünk, és hogy mit mond a 
Biblia. Csak szembe kell néznünk az adott helyzettel és nevetve azt mondani: “Ha nem megyek át rajtad, 
akkor megkerüllek, ha nem kerüllek meg, akkor alattad megyek át, ha nem megyek át alattad, akkor keresztül 
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megyek rajtad, mert a Nagyobb van énbennem!” Ez azt jelenti, hogy megfutom a futásomat, mert nincs 
számomra akadály. Ahogy kinevetjük az ördögöt, a problémák hamarosan tovatűnnek és megszűnnek! 

d) Gazdag hit  

Jakab 2,5. Egyszerű fordítás 
5. Figyeljetek, kedves testvéreim! Isten kiválasztotta azokat, akiket a világ szegényeknek tart, hogy 

a hitük által gazdagok legyenek. Kiválasztotta őket, hogy övék legyen a Királyság, amelyet Isten az őt 
szeretőknek ígért. 

Isten kegyelméből lehetünk hitben gazdagok, ami által birtokba tudjuk venni a mennyei örökségünket. 
e) Hittel teljes  

Apostolok cselekedetei 6,5/a. 
5/a. És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Szellemmel 

teljes férfiú volt… 
Istvánról az állítja a Biblia, hogy ő nemcsak Szent Szellemmel, hanem hittel is teljes hívő volt. 
f) Teljes hit  

Jakab 2,22. 
22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;  
Ábrahám hite és a cselekedetei összhangban voltak, ami által teljessé vált a hite.  
g) Képmutatás nélküli hit  

2Timótheus 1,5. 
5. Eszembe jutván a benned lévő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te 

nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikében; meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.  
A képmutatás nélküli hit: őszinte, nem színlelt és nem tettetett, ezért erre kell törekednünk. Amint látjuk, 

ez a tulajdonság átöröklődött a családban. 
h) Gyenge hit  

Róma 14,1. 
1. A hitben erőtlent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit.  
Fogadjátok be magatok közé azokat is, akiknek a hite még gyenge, de ne vitatkozzatok velük, se ne 

kritizáljátok őket! Inkább segíteni, terelgetni, imádkozni kell értük. Az ő problémájuk ugyanis az, hogy nem 
párosítják a hitüket cselekedetekkel. 

i) Hajótörött hit  

1Timótheus 1,19. 
19. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést 

szenvedtek;   
Hitben megállva, jó lelkiismerettel küzdj. Akik nem hittel és jó lelkiismerettel harcolják meg a hit harcát, 

azoknak a hite hajótörötté válhat. 
A hit tápláléka 

Máté 4,4.  
4. Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, 

amely Istennek szájából származik.  
Jézus fizikai hasonlattal él, amikor azt tanítja, hogy a testnek a kenyér a táplálék, az ember szellemének 

viszont Isten Igéje. Tápláld a szellemedben levő hitedet, mert Isten az Igéjét a hit táplálékaként adta nekünk.  
Smith Wiggleswsorth-t, a nagy angol prédikátort, akinek 100 évvel ezelőtti szolgálata során a feljegyzé-

sek szerint tizennégy ember támadt fel a halálból, a hit apostolának nevezik. Ő mondta: „Addig sohasem 
tartom magamat teljesen felöltözve, amíg nincs az Újszövetség a zsebemben. Inkább cipő nélkül indulnék el 
hazulról, mint a Bibliám nélkül!” 

Wigglesworth világkörüli utazásai során sok családnál szállt meg. Azt mesélik, hogy minden étkezés 
után, még az éttermekben is, kicsit hátrább húzódott az asztaltól, elővette az Újszövetségét, és azt mondta: 
„A testet már tápláltuk, most tápláljuk a belső embert.” Aztán felolvasott valamit a hitről, befejezésül pedig 
rendszerint adott egy kis hitről szóló tanítást. 

Isten Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerősíti a hívő ember hitét. A Biblia arra tanít 
minket, hogy őrizzük Isten Igéjét a szívünk mélyén, és az első helyen tartsuk a mindennapi életünkben.  

Példabeszédek 4,20-21. 
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.   
21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben.   
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Minden tanításunk segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd az Ige iránti éhségedet, ami Isten életet adó 
kenyere. A legtöbb keresztény minimum háromszori táplálja a testét naponta, míg a szellemét csak heti 
egyszer, és aztán csodálkoznak, hogy a hitük gyenge. Naponta kellene táplálni a hitünket, mert ez mindennél 
fontosabb az Úrral való közösségünkben. 

Hitből élni egy életstílus 
2Timótheus 2,3. Czeglédy Sándor fordítása  
3. Hordozd velem együtt küzdelmes szolgálatunk terhét, mint Krisztus Jézus jó vitéze. 
Az ördög nem akarja, hogy építsük magunkat hitben, és szolgáljunk mások felé. Tudnunk kell, hogy 

amikor elkezdünk együtt járni az Úrral, akkor sem tudjuk elkerülni a nehéz időszakokat. Igaz, hogy az 
újjászületettek meg vannak váltva az átok alól, és a sátán ezt nem tudja megváltoztatni, de ennek ellenére 
meg fog minket próbálni.  

A nehéz időkben szilárdan meg kell állnunk hitben, és Isten Igéjének igazsága alapján kell szólnunk és 
cselekednünk, akkor is, ha nem látjuk még a megoldást. Lesznek idők, amikor minden kilátástalannak fog 
tűnni, ilyenkor kell jó katonaként szilárdan megállnunk hitben az Igén. 

Sokan csak próbálkoznak a hitben járással, de a hitben járást nem megpróbálni, hanem megcselekedni 
kell, mert egyedül az vezet eredményre minket. A hitből való élet egy életstílus, mert ezt éled, amikor nehéz, 
és ezt éled akkor is, amikor könnyű a helyzeted. Nem csak azért járunk hitben, hogy abból előnyünk 
származzon, hanem azért, mert tudjuk, hogy a hit Isten tetszésére van.  

Zsidó 11,6. 
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik 

és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.  
Néha nehéznek tűnhetnek a dolgok, de bizonyosak lehetünk abban, hogy mindig győztesként fogunk 

kijönni ezekből, ha jó katonaként kitartunk hitben. Ha nem adjuk fel, akkor miénk lesz a győzelem. Az 
egyedüli vesztes az a keresztény lesz, aki feladja! 

A bátorság hitből származik 
Józsué 1,9.  
9. Avagy nem parancsoltam-e meg neked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz 

az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. 
A bátorság hitből származik! A bátorság akkor lesz a miénk, ha elhisszük azt, amit Isten mond, és nem 

tekintünk az ellentmondó körülményekre. A bátortalanság félelemből és hitetlenségből ered. Akkor válunk 
bátortalanná, amikor meghallgatjuk az ördög hazugságait arról, hogy Isten mit nem fog megtenni értünk. 

Nekünk Isten gyermekeként le kell ráznunk magunkról a bátortalanságot, és hitben bátran ki kell 
lépnünk. Többet nem tekinthetünk a saját képességeinkre és korlátainkra, hanem Isten képességére és erejére 
kell hagyatkoznunk.  

Mivel Péter és János apostol (Csel. 4,13), valamint a múlt század elején szolgáló Wigglesworth 
írástudatlanok voltak, ezért ők nem támaszkodhattak a saját adottságaikra, egyedül csak az Istentől kapott 
képességeikre hagyatkozhattak. (1Kor. 1,27-31) 

Ha egyszer felismered, hogy ki vagy Jézusban, és mit kaptál Isten ereje által, akkor nem fogod többé 
hagyni, hogy az ördög leigázzon téged. Isten nem csak tanácsolta, hanem utasított, hogy hitben legyünk 
bátrak és erősek! 

Efézus 3,12. 
12. Akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Őbenne való hit által.  
Krisztusban élve és Krisztusban való hitünk által szabadon, sőt, bátran és bizalommal közeledhetünk az 

Atyához. 


